
MAPA DE RISCO PAT 2022

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVA CATEGORIA DESCRIÇÃO DO RISCO MEDIDAS DE TRATAMENTO

ORÇAMENTÁRIA Orçamentário-FinanceiroContigenciamento orçamentário ALTO MITIGAR DAM/GCOF PLANEJADA

ORÇAMENTÁRIA MÉDIO MITIGAR DG/DAM PLANEJADA

ORÇAMENTÁRIA OPERACIONAL Atrasos na divulgação dos dados MÉDIO MITIGAR DAN/GCOF PLANEJADA

ORÇAMENTÁRIA Estratégico Não formalização de Parcerias MÉDIO MITIGAR DG/DEN/DAN PLANEJADA

OPERACIONAL Falta de recursos materiais e humanos MÉDIO Planejamento orçamentário MITIGAR GADM PLANEJADA

OPERACIONAL BAIXO EVITAR DADM PLANEJADA

Estratégico MÉDIO MITIGAR DG PLANEJADA

Estratégico MÉDIO MITIGAR DG PLANEJADA

PROCESSOS OPERACIONAL Desatualização dos fluxos mapeados BAIXO Revisão periódica dos fluxos mapeados MITIGAR COPLAN PLANEJADA

PROCESSOS OPERACIONAL Pouca visibilidade das ações desenvolvidas MÉDIO MITIGAR DAM PLANEJADA

Estrategico BAIXO EVITAR DEN PLANEJADA

Estrategico Alto índice de reprovação ALTO EVITAR GAI PLANEJADA

MÉDIO MITIGAR DG PLANEJADA

Estrategico Insuficiências das ações desenvolvidas EXTREMO MITIGAR GAI PLANEJADA

NÍVEL DE 
RISCO

RESPOSTA AO 
RISCO

RESPONSÁV
EL

STATUS DAS 
MEDIDAS

OE01 - Promover a 
racionalização dos recursos 
orçamentários visando a alocação 
eficiente e eficaz

IE01.1. Elaborar planos para o 
uso e alocação dos recursos 
orçamentários de forma 
eficiente e eficaz.

Planejamento orçamentário levando em 
consideração um possível contingenciame 
nto

OE01 - Promover a 
racionalização dos recursos 
orçamentários visando a alocação 
eficiente e eficaz

IE01.1. Elaborar planos para o 
uso e alocação dos recursos 
orçamentários de forma 
eficiente e eficaz.

Orçamentário-
Financeiro

Chegada de orçamento suplementar 
inesperado

Aumentar o número de atas de registro de 
preços disponíveis, possibilitando o uso 
imediato dos recursos recebidos

OE01 - Promover a 
racionalização dos recursos 
orçamentários visando a alocação 
eficiente e eficaz

IE01.2. Projeto “Campanhas de 
sensibilização e divulgação dos 
painéis do orçamento” 
(governo federal) nas unidades

Criação de um cronograma de divulgação 
para planejamento do setor financeiro

OE01 - Promover a 
racionalização dos recursos 
orçamentários visando a alocação 
eficiente e eficaz

IE01.4 Fomentar a captação de 
recursos extra orçamentários 
através de projetos

Aumentar o rol de instituições e entidades 
parceiras

PESSOAS E 
CRESCIMENTO

OE02 - Prover infraestrutura 
necessária de atendimento às 
necessidades da comunidade

IE02.1. Elaborar e implementar 
Plano de gerenciamento da 
manutenção patrimonial

PESSOAS E 
CRESCIMENTO

OE03 - Promover integração dos 
servidores, buscando melhorias 
de clima organizacional e da 
qualidade de vida

IE03.1 Projeto “Centros de 
Convivências para os 
servidores”

Não aquisição de novos equipamentos para a 
sala do servidor

Buscar doações de mobiliário de outro 
órgãos ou transferência de outros campi

PESSOAS E 
CRESCIMENTO

OE03 - Promover integração dos 
servidores, buscando melhorias 
de clima organizacional e da 
qualidade de vida

IE03.1 Projeto “Centros de 
Convivências para os 
servidores”

Pouco engajamento dos servidores nas 
atividades desenvolvida

Desenvolver uma Cultura organizacional 
que favoreça a construção de um bom 

clima organizacional

PESSOAS E 
CRESCIMENTO

OE03 - Promover integração dos 
servidores, buscando melhorias 
de clima organizacional e da 
qualidade de vida

IE03.4 Desenvolver o 
Programa de Ambientação dos 
Novos Servidores

Servidores deslocados que sentem não se 
encaixar no ambiente de trabalho

Apresentação da instituição aos novos 
servidores

OE06 – Aperfeiçoar processos e  
procedimentos institucionais

IE06.1. Realizar mapeamento 
dos processos críticos 
finalísticos e de apoio.

OE06 – Aperfeiçoar processos e  
procedimentos institucionais

IE06.3. Desenvolver Projeto 
"Campanha de Preservação do 
Patrimônio Público"

Estudar melhor o publico alvo e 
diversificar os meios e a linguagem 

empregada

RESULTADOS À 
SOCICEDADE

OE 07 - Implantar as políticas 
institucionais de ensino.

IE07.2 Promover Inovação de 
Métodos e Técnicas 
Pedagógicas

Indisponibilidade de parceiros voluntários 
para a realização dos cursos

Planejamento e organização precisa 
quanto ao período de realização do evento 

pretendido

RESULTADOS À 
SOCICEDADE

OE 07 - Implantar as políticas 
institucionais de ensino.

IE07.5 Fortalecer a Política de 
Assistência Estudantil

Análise diagnostica (frequência, notas, 
etc) observada insuficiência de 

desempenho aplicação de atividades 
complementares

RESULTADOS À 
SOCICEDADE

OE 07 - Implantar as políticas 
institucionais de ensino.

IE07.6 Desenvolver programas 
para permanência e êxito dos 
alunos

Orçamentário-
Financeiro

Orçamento insuficiente para a oferta de 
bolsas

Requerer junto a reitoria aumento do 
orçamento da assistência estudantil

RESULTADOS À 
SOCICEDADE

OE 07 - Implantar as políticas 
institucionais de ensino.

IE07.7 Desenvolver o Projeto 
de Manutenção da Saúde do 
Discente

Realizar análise diagnostica dos 
estudantes para aplicação de atividades 

complementares



Estrategico Não realização dos projetos propostos MÉDIO MITIGAR DEN PLANEJADA

Estrategico Falta de engajamento nas ações culturais MÉDIO MITIGAR DEN PLANEJADA

OPERACIONAL BAIXO Estabelecer parcerias EVITAR DEN PLANEJADA

RESULTADOS À 
SOCICEDADE

OE11 – Promover o 
desenvolvimento sustentável em 
concomitância com os arranjos 
produtivos locais 

IE11. 1 Implementar planos / 
projetos voltados para a 
sustentabilidade

Divulgação dos editais, incentivando a 
participação da comunidade

RESULTADOS À 
SOCICEDADE

OE12 – Desenvolver 
potencialidades de ensino-
aprendizagem capazes de 
promover o desenvolvimento 
socioeconômico e cultural

planos/projeto s voltados para 
Institucionais de Incentivo e 
Apoio ao Desenvolvimento de 
Atividades Artísticas, 
Culturais, Literárias e 

Um planejamento prévio eficiente, e uma 
melhor divulgação das ações

RESULTADOS À 
SOCICEDADE

OE13 – Promover a capacidade 
empreendedora com foco na 
geração de novos produtos, 
processos e serviços inovadores

IE13.1 Desenvolver projetos de 
empreendedorismo com foco 
na geração de novos produtos e 
serviços inovadores.

Deixar de propiciar noções de 
empreendedoris mo aos alunos


